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Korte omschrijving

Groothandel aardappelpootgoed plantenpaspoort (erkenning)
Beschrijving
Code
Plaats
Groothandelaar
PL47
Activiteit
Groothandel
AC97
Product
Aardappelpootgoed waarvoor een erkenning
PR207
plantenpaspoort vereist is
E/T/R
Erkenning
17.1
Formaat n° E/T
5 of 6 cijfers
Autocontrolegids
Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit
G-014
verwerkende industrie en handel
Een bedrijf dat gecertificeerd (paspoortplichtig) aardappelpootgoed aankoopt en verkoopt aan andere
operatoren, met inbegrip van in- en uitvoer derde landen en intracommunautair verkeer.
Aardappelpootgoed: aardappelen bestemd voor de productie van consumptieaardappelen of voor de verdere
vermeerdering van aardappelen.
Aardappelpootgoed waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is: gecertificeerd aardappelpootgoed,
pootgoed dat gekeurd werd door de bevoegde diensten en dat in de handel mag gebracht worden.
Erkenning plantenpaspoorten gecertificeerd aardappelpootgoed:
Elke operator die onderworpen is aan de fytosanitaire controle betreffende dit aardappelpootgoed, moet
geregistreerd worden door de bevoegde regionale overheid (Vlaamse overheid: Departement voor
Landbouw & Visserij; afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant; Waalse overheid: DGO3,
Départements du Développement, Direction de la Qualité);
Voor de nieuwe operatoren die voor het eerst de erkenning aanvragen in verband met het gebruik van
plantenpaspoorten in de sector zaaizaad en pootaardappelen verloopt het verlenen van de erkenning
volgens de hierna weergegeven principes:
De operator contacteert de regionale bevoegde instantie. Deze verstrekt aan de operator het formulier voor
het aanvragen van de erkenning van het Agentschap. (Het formulier is ook beschikbaar op de website
www.favv.be > Beroepssectoren > Erkenningen, toelatingen en registraties > Modelformulier voor het
aanvragen van een erkenning en/of toelating bij het FAVV);
De operator vult het aanvraagformulier in en stuurt het terug naar de regionale bevoegde instantie.
Na een gunstige controle door de regionale instantie wordt dit formulier samen met een kopie van de door de
instantie ingevulde checklist gestuurd naar de PCE.
De PCE registreert dan de gegevens in de operatorendatabank (BOOD) van het FAVV en de operator krijgt
zijn erkenning met een uniek nummer.
Groothandels die paspoortplichtig aardappelpootgoed verhandelen en die de partijen NIET splitsen en/of
samenstellen en waarbij de verpakkingen individueel gelabeld zijn met het plantenpaspoort, hebben geen
erkenning 17.1 nodig en worden geregistreerd als:
PL 47: Groothandelaar
AC97: Groothandel
PR208: Aardappelpootgoed waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
NVT
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd)
PL 47: Groothandelaar
AC97: Groothandel
PR208: Aardappelpootgoed waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
NVT
Reglementaire basis
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Koninklijk Besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten
schadelijke organismen.
Koninklijk Besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Koninklijk Besluit van 10/10/2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van bepaalde taken die tot
de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
NVT
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Eén inspectiebezoek verplicht: de bevoegde regionale overheid controleert de voorwaarden voor de
erkenning. (Geen voorwaardelijke erkenning nodig.)
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Groothandelaars die aangekocht pootgoed ook verder verhandelen als aardappelen voor dierlijke of
menselijke consumptie dienen ook geregistreerd te worden als:
PL47: Groothandelaar
AC97: Groothandel
PR96: Voedermiddelen respectievelijk PR70: Fruit en Groenten.
Autocontrole
Gids G-014 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
Facturatie sector = groothandel.
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV
heffing berekend volgens de tarieven van de sector groothandel,op basis van het aantal tewerkgestelde
personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid
dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV.
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